
UitvaartbrancheAcademy - de eerste strategische business opleiding specifiek voor ondernemingen in de 

uitvaartbranche - biedt ondernemers praktische handvatten om succesvol te ondernemen. Nu en in de toekomst. 

Tijdens een tweedaagse Academy, die verzorgd wordt door specialisten uit verschillende branches én consultants 

van The Alignment House, brengen experts op het gebied van positionering, marketing en financiering relevante 

en vernieuwende inzichten waarmee deelnemers direct concreet aan de slag kunnen in de dagelijkse praktijk. 

UitvaartbrancheAcademy richt zich met name op die vraagstukken  
die helpen om ondernemers sterker te maken als marktpartij  

in de snel veranderende uitvaartbranche.

Ondernemen in de uitvaartbranche
Voor:  Uitvaartondernemers 
Wanneer:  woensdag 7 maart en woensdag 21 maart 2018 of

 woensdag 12 april en donderdag 26 april  

Tijd: 9.30 – 17.00 uur   

Waar:  The Alignment House

 Kapellestraat 13a

 3421 CT  Oudewater

Investering: € 1.125,-* (inclusief volledig verzorgde catering, borrel) 

UitvaartbrancheAcademy staat voor:
 
•  Tweedaagse opbouw in vier modules 
 
•  Universitas principe
 
•  Leren en reflectie, ‘wat betekent dit voor de eigen situatie’
 
•  Theorie + praktijk > verbinden
 
•  Branchevreemde benchmark en input
 
•  Wisselende docenten (afgestemd op specifieke thema’s)
 
•  Volledig verzorgd en netwerkmomenten

Rode draad: reflectie op de eigen situatie (code of learning, Edgar Dale)

Schrijf u vandaag nog in via www.uitvaartbrancheacademy.com

Strategische business 
opleiding specifiek voor 
ondernemingen in de 
uitvaartbranche.



UitvaartbrancheAcademy is een initiatief van:

The Alignment House helpt organisaties om zich strategisch te positioneren en 

doet dat door organisaties te ondersteunen om hun merkbelofte waar te maken 

in alles wat zij doen (‘alignment’). Organisaties worden uitgedaagd om op een 

vernieuwende, soms confronterende manier naar zichzelf en de markt te kijken.

UitvaartMedia is al ruim dertig jaar dé uitgeverij voor de uitvaartbranche met titels 

als Vakblad Uitvaart en UitvaartBranchemonitor.
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Meer informatie: 
 
E: info@uitvaartbrancheacademy.com
T: 0348 712 601 (The Alignment House, Judith Maagdenberg)
W: www.uitvaartbrancheacademy.com

Voor actuele informatie, inschrijven en de algemene voorwaarden: www.uitvaartbrancheacademy.com

Meer klanten die eigen regie willen, nieuwe toetreders (vooral zzp’ers) en online spelers die 

de markt opschudden. Voor elke onderneming in de branche is het van groot belang om op 

dergelijke ontwikkelingen goed en snel in te spelen. Dat begint met een scherpe keuze voor 

de positionering van het eigen bedrijf: wat is mijn relevantie en onderscheidend vermogen in 

deze veranderende markt?

Barend van de Kraats (kerndocent, branchespecialist en analist van The Alignment House)

“

Programma
 

Dag 1 Dag 2

10:00 - 10:15

10:15 - 11:15

11:30 - 13:00

Introductie

Context en conventies

Merk & Positionering

Welkom

Gastvrijheid en beleving

De business case

13:00 - 14:00 Lunch Lunch

14:00 - 14:15

15:30 - 16:30

16:30 - 17:30

De klant:  
Relevantie in de regio

De concurrent: 
Onderscheidend in de regio

Inspiratiesessie

Conventies workshop: 
Wat houdt ons tegen?

Wrap-up en netwerkborrel

*alle genoemde bedragen zijn excl. btw


